Generalforsamling i G94, Kirstinebjergskolen (Skansevejensskole)
den 25/2-2018 kl. 11.00
·

Velkomst ved formand Gitte Bendixen
Gitte bød velkommen.

·

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jørgen, som blev valgt

·

Bestyrelsens beretning
Gitte læste beretningen op, som er herunder:

Bestyrelsens beretning

G94s voksne kan svede, grine, øge deres muskelmasse, få pulsen op og blive smidige.
Nogle steder i byen danser de fræk og feminin fitness eller jumper på livet løs. Andre dyrker
yoga, pilates eller mere traditionelt motionsgymnastik. Variationen blandt voksenholdene
stor – sagt med andre ord, er der noget for enhver smag.
Hos foreningens yngste bestiges der redskabsbjerge, ærteposer transporteres på hovedet,
Der er altid smil i øjnene og fart over feltet… Børn og unge danser til MGP eller til mere
fancy nymoderne ungdomsmusik. Alverdens spring og rytmiske serier trænes i haller og sale
– så alle bliver klar til årets højdepunkt – nemlig vores lokalopvisning.
Det er i hallerne og salene, at gymnastikken og fællesskabet for alvor lever. Det er her
motion og læring bliver udført. Det er også her der leges, svedes, øves og knokles på alle
niveauer. Det er her venskaber opstår, succeser opnås, og det er her, man er, fordi man har
lyst til at være en del af foreningens liv.
Vi er superglade for, at vores helt fantastiske Instruktørteam kan tilbyde et bredt udvalg af
tilbud, så vi opfylder vores vision om at være en levende forening med plads til alle.
Uden de frivillige instruktører og hjælperes store arbejde og lyst til at yde en ulønnet indsats
- ja så stod haller og sale gabende tomme.
Vi skylder dem stor tak og anerkendelse - for det har de fortjent.

Lige om lidt sprudler det i Fredericia Idrætscenter for et af foreningens højdepunkter ligger
lige om hjørnet. Spændte gymnaster,fantastiske instruktører og hjælpere er klar til at give
den fuld gas til vores lokalopvisning den 2. April.
Når sæsonen går på hæld, ja så starter et nyt stykke arbejde for bestyrelsen. Nye
arrangementer for vores medlemmer og instruktørskare skal på ”tegnebordet”,
sommersæson og den kommende vintersæson skal planlægges – så vi endnu engang kan
få en skøn sæson.

Vi glæder os til endnu et år i Gymnastikforeningen 94 - men først skal vi til opvisning i
Fredericia Idrætscenter den 2. april. Vi glæder os allerede….

På bestyrelsens vegne
Formand - Gitte Bendixen

·

Fremlæggelse af regnskab
Helle fremlagde regnskabet, hvor der var enkelt mindre spørgsmål.
Regnskabet 2017 og budgettet 2018 blev vedtaget.
·

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag
o

·

Forslag fra Bestyrelsen omkring vedtægtsændring
Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget

Valg
Bestyrelse:
● Gitte Bendixen– På valg, ønsker genvalg
● Rikke Nørrevang – Ikke på valg, ønsker at udtræde
● Helle Madsen – Ikke på valg
● Bo Garsteen – Ikke på valg
● Jan Nielsen – På valg - ønsker genvalg
● Karina Pedersen – På valg - ønsker genvalg
● Lene Egeløkke Agerbo – Ikke på valg
Suppleanter:
● Dorthe Andersen – På valg, ønsker ikke genvalg
● Lene Madsen – På valg, ønsker ikke genvalg
Bilagskontrollant:
● Dorte Juul – Ikke på valg
Billagskontrollant-suppleant
● Helle Kloch – På valg, ønsker genvalg

● Følgende blev valgt
Formand:

● Gitte Bendixen
Bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode:
● Jan Nielsen
● Karina Petersen
Bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode:
● Karina Wærnskjold-Thiesen
Suppleanter:
● Denis Jensen
● Camilla Roy
Billagskontrollant-suppleant
● Helle Kloch

·

Evt.
Der blev snakket en del om, hvad man kan gøre i forhold til de unge især
mænd i aldersgruppen 15-25 år.
·

Afslutning
Tak for god ro og orden

